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KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamu’alaikum Wr.Wb. 

Puji  syukur  kehadirat  Allah  SWT  atas  berkat,  ridho, rahmat, taufik 

dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 

”Analisis Faktor-faktor Penyebab Rendahnya Kinerja Organisasi Dalam 

penyelenggaraan Kewenangan Yang Dilimpahkan Pada Kecamatan Pekanbaru 

Kota Di Kota Pekanbaru”.  

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk 

memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S1) pada Prodi Ilmu Administrasi Negara 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau. 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari 

kesempurnaan dan masih banyak kekurangan baik dari segi ilmiah, isi, bahasa 

maupun konsep penyusunan. Skripsi ini dibuat melalui proses yang panjang 

setelah sebelumnya mendapatkan ilmu pengetahuan dan bimbingan dari dosen-

dosen Jurusan Administrasi Negara. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat 

bagi penulis dan juga bagi pembaca serta menambah khazanah didalam 

administrasi negara serta sebagai bahan referensi bagi mahasiswa lainnya yang 

ingin meneliti dibidang yang sama.  
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Dalam menyusun skripsi ini, penulis menemukan berbagai hambatan dan 

kesulitan, namun berkat kerjasama, petujuk, bantuan dan do’a serta bimbingan 

dari berbagai pihak, semua hambatan dan kesulitan tersebut dapat penulis atasi. 

Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih 

dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Allah SWT, yang berkat rahmat-Nya yang tiada tara penulis mampu 

menyelesaikan semua ini.  

2. Terima Kasih Tak Terhingga untuk kedua orang tua tercinta dan tersayang, 

Ayahanda Hadi Rahmad dan Ibunda Vitha Vivian, serta Abang dan adik 

saya, Vicky Haditanio dan Marshanda, yang telah memberikan dukungan 

besar untuk penulis baik materil maupun immateril, memberikan 

perjuangannya yang pantang menyerah untuk menjadikan saya orang yang 

berguna di masa depan serta doa yang tak pernah ada hentinya selalu 

diberikan dengan ikhlas kepada penulis. Semoga Allah SWT selalu 

melindungi, memberikan kesehatan serta rezeki kepada kedua orang tua 

serta keluarga penulis, Aamiin..  

3. Bapak Prof. DR. Akhmad Mujahidin, S.Ag, M.Ag selaku Rektor 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riaubeserta pejabat rektorat 

lainnya. 

4. Bapak Dr, Drs. H. Muh. Said HM., M.Ag. MM selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial. Semoga Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 

menjadi Fakultas teladan dan semakin maju. 

5. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi 

Negara dan juga selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan 
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banyak bantuan dan masukan serta arahan dan motivasi dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

6. Ibu Weni Puji Hastuti S.Sos, M.Kp Selaku Sekretaris Jurusan Administrasi 

Negara. 

7. Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska 

Riau yang telah banyak memberi ilmu pengetahuan kepada penulis serta 

seluruh staf pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau. 

8. Kepada Bapak Camat Pekanbaru Kota, Bapak Nopendike Prakarsa, S, 

STP, M.Si dan seluruh pejabat serta staff Kecamatan Pekanbaru Kota yang 

telah membantu penulis dengan memberikan informasi yang dibutuhkan 

oleh penulis. 

9. Bapak Adi Suaska, S,Sos selaku Kepala Bagian Administrasi 

Pemerintahan Umum dan Bapak Hadiyanto, S.STP, M.Ec.Dev selaku 

Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah bagian Administrasi Pemerintahan 

Umum Pemerintah Kota Pekanbaru yang telah meluangkan waktu untuk 

memberikan data bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

10. Sahabat-sahabat seperjuangan Jurusan Administrasi Negara Angkatan 

2014 terkhusus Lokal C dan sahabat lainnya yang tidak bisa penulis 

sebutkan satu-persatu yang selalu memberi semangat kepada penulis. 

11. Sahabat Seperjuangan Miswandi, Esti Kurnia Wahyuni, Ade Ronaldi, Risa 

Wulandari, Beni, Darti, Mutiara Elsa Verina, Yori Febrila, Tengku Ecy, 

Wahyu Ningsih, Dinda Okta Zaharah dan Indri Pujianti, yang telah 

memberikan dukungan, bantuan, semangat, motivasi, dan buah pemikiran 
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yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kalian 

sehat selalu didalam Lindungan-Nya.  

12. Sahabat Tercinta yang sudah seperti keluarga Rici Ramadani, Yosi Fitria, 

Melyani Imel, dan Sintia Nursasmawati, yang selama ini selalu ada disaat 

aku selalu membutuhkan bantuan dalam masa perkulihan serta 

memberikan dukungan, bantuan, semangat, motivasi, dan buah pemikiran 

yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

13. Untuk Teman KKN Kampung Pinang Riski, Nanda Ardi, Yasminto, 

Wahyu, Mutiara Elsa Verina, Rifa Istifahani,  Dilla, Mutmainah, Putri, 

Suci Ayu, Yulia Winarsih dan Ade Tri yang Telah memberikan dukungan 

dan juga Do’a Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

14. Teristimewa dan tersayang penulis ucapkan kepada Penyemangat 

Terindah, Ayu Wulandari yang selalu ada mendampingi penulis, 

membantu, memberikan motivasi, ide-ide, dorongan, semangat dan doa 

dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini. 

15. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, 

terimakasih atas semua bantuan dan kerjasamanya dalam penyelesaian 

penyusunan skripsi ini. 

Akhirnya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya serta panjatkan 

doa yang tiada henti, rasa syukur yang teramat besar penulis haturkan kepada-

Nya, atas segala izin dan limpahan berkah-Nya penulis dapat menyelesaikan 

penulisan skripsi ini. 
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Semoga amal kebajikan semua pihak yang telah membantu diterima disisi-

Nya dan diberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal perbuatannya. 

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, 

serta bagi para pembaca pada umumnya. Amin Ya Rabbal Alamin.   

 

  

 

   Pekanbaru,  Oktober 2018 

   Penulis 

 

 

 

 

   Yoshza Prawira Dinata 


